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8. Fisa măsurii   M.7.2 

Denumirea Codul măsurii 

Investiţii pentru comunitate  şi promovarea utilizării  energiei 

din surse regenerabile 
M 7.2 / 6B 

 

Tipul măsurii   INVESTIȚII   SERVICII   SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 
 

Conform analizei SWOT, a analizei nevoilor şi a prioritătilor de dezvoltare, 

teritoriul nu dispune de o infrastructură rurală adecvată unor condiții de viață ridicate. 

Acesta este unul dintre motivele pentru care în teritoriu, şase din cele 12 unități 

administrative teritoriale au un indice de dezvoltară IDUL sub 55, deci sunt zone sărace. 

Calculând indicele mediu al teritoriului observăm că acesta este de 55,62 ceea ce ne 

indică un teritoriu sărac, cu nevoi socio-economice complexe şi nevoi diverse de dezoltare 

a infrastructurii. 

Deşi infrastructura de drumuri este necorespunzătoare, iar cea de alimentare şi 

apă este insuficient dezvoltată, în urma consultărilor din teritoriu, a rezultat că aceste 

investiții fac deja obiectul unor proiecte în derulare sau în elaborare pentru finanțare prin 

PNDR 2014 -2020. De asemenea, valoarea investițiilor în acest tip de infrastructură 

depăşeşte capacitatea de finanțare prin SDL LEADER Tövishát. Astfel, în ceea ce priveste 

infrastructura rutieră rămân de interes pentru prezenta strategie: trotuarele, aleile 

pietonale, pistele pentru biciclisti, stațiile pentru mijloacele de transport şi mobilierul mic 

urban (bănci, copertine de protecție împotriva intemperiilor, etc.). Acest tip de 

infrastructură este foarte slab dezvoltată. 

Din consultările realizate a rezultat faptul că, o prioritate imediată ce s-ar putea 

rezolva prin LEADER Tövishát sunt clădirile de interes local public şi care nu sunt clădiri de 

patrimoniu dar care au un rol important în viața locuitorilor cum ar fi:  bisericile, 

capelele, clădirile în care funcționează cabinete medicale, sălile pentru organizarea unor 

evenimente din viața comunității – centrele de dezvoltare comunitară, clădirile şcolilor, 

grădinitelor, unitățile de învățământ secundar inclusiv cele tehnologice şi non agricole.  

Există un număr de 23 unități şcolare (3 unități de învățământ secundar, 15 

primare şi 5 grădinițe), majoritatea necesitând lucrări de intervenție mentru modernizare 

respectiv dotare. De asemenea pentru eficiența energetică a acestor clădiri se justifică 

implementarea unor soluții de producere a energiei necesare consumului propriu din surse 

neconvenționale.  

O altă problemă cu care se confruntă teritoriul este cea legată de respectarea 

normelor de igienă  şi de sănătate publică pentru populație, deoarece la un număr total 

de 53 de localitați există doar 10 capele mortuare. Astfel, realizarea investițiilor necesare 

pentru construirea şi dotarea de capele mortuare este o prioritate stringentă. 

Având în vedere şi diversitatea etnică şi religioasă a teritoriului (români, maghiari, 

rromi, germani, alte naționalități), identitatea culturală a localităților din teritoriu 

reprezintă o importantă sursă de dezvoltare locală şi este caracterizată de un patrimoniu 

cultural material și imaterial divers ce trebuie conservat şi valorificat. Desi există un 

număr important de artişti si formații locale, acestea  nu dețin instrumente muzicale 

adecvate, costumele populare s-au deteriorat iar sumele necesare pentru înlocuirea 

acestora nu sunt disponibile.  De asemenea, toleranța etnică poate fi cultivată doar prin 
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sprijinirea regenerării tradițiilor şi obiceiurilor, prin promovarea unor evenimente 

culturale şi sociale care să consolideze  unitatea în diversitate şi valorile locale.  

Deşi există o bogătie a resurselor naturale, în ceea ce priveşte posibilitatea 

populației de a petrece în mod activ timpul liber se constată o insuficientă dezvoltare a 

infrastructurii necesare acestui tip de activități – parcuri de joacă, terenuri de sport, zone 

de agremement. 

Prin măsura 7.2 ne propunem să stimulăm înființarea unor astfel de spații inclusiv 

prin valorificarea unor terenuri neproductive, a unor clădiri abandonate sau fără 

destinație actuala. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la rezolvarea nevoilor: 

menținerea diversității şi a valorii biologice a terenurilor şi a zonelor Natura 2000 (N8), 

protecția şi îmbunătățirea mediului şi gestionarea eficientă a resurselor (N9), 

îmbunătățirea infrastructurii de bază şi adecvarea serviciilor educaționale, sociale şi 

medicale (N11), conservarea clădirilor de interes local, a patrimoniului material şi 

imaterial (N14), reducerea poluării mediului (N17) 

 

Obiective de dezvoltare Rurală ale Reg. (UE) 1305/2013, art. 4 la care contribuie M 7.2 

(a) favorizarea 
competitivității 

agriculturii; 

(b) asigurarea gestionării 
durabile a resurselor 

naturale și combaterea 
schimbărilor climatice; 

(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și comunităților 
rurale, inclusiv crearea și menținerea de 

locuri de muncă. 

Da Nu  Da  Nu  Da Nu  

Obiectivele specifice/locale ale măsurii 

Această măsură vizează:  
creșterea numărului de locuitori din teritoriul LEADER Tövishát  care beneficiază de 
infrastructură de bază îmbunătățită 

M7.2  contribuie la priorităţile prevăzute la art. 5 Reg. (UE) 1305/2013 

P1  P2 P3 P4  P5  P6 

M 7.2 corespunde obiectivelor din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Art. 20 

 

M 7.2 contribuie la domeniul de intervenţie  6B 

Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

M 7.2Contribuie la obiectivele transversale 

Mediu şi climă 
Măsura promovează investițiile pentru producerea și utilizarea energiei din surse 
neconvenționale. Totodată, sprijinul acordat  pentru producția și utilizarea surselor de 
energie neconvențională contribuie la reducerea efectelor schimbărilor climatice precum 
şi la reducerea consumului de energie. Activitățile sprijite vor viza o economie 
responsabilă  care să evite degradarea mediului. 

Inovare: 
Măsura contribuie la introducerea inovării în teritoriu atât prin soluțiile tehnice inovative 
ce vor fi implementare la proiectarea şi execuția lucrărilor de construții - montaj pentru 
reabilitarea clădirilor de interes public cât şi prin inovarea de sistem ce va putea fi 
implementată ca urmare a investițiilor. 

M7.2 este complementară cu următoarele măsuri din SDL 

M1.1, M1.3, M.16.4 deoarece beneficiarii direcți/indirecți ai acestor măsuri sunt 
beneficiarii indirecți ai măsurii 7.2 

M7.2 este sinergică cu următoarele măsuri din SDL 

M6.2, M6.4, M7.3  şi M7.8 deoarece împreună cu aceste măsuri contribuie direct la 
atingerea priorității 6. 
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2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a prezentei măsuri rezultă din următoarele aspecte: 

 implementarea măsurii va contribui la creşterea siguranței populației care va putea 

folosi aleile pietonale, troturarele, pistele de biciclisti 

 va scădea riscul de îmbolnăviri a populației deoarece ritualurile de înmormântare 

se vor organiza în spații corespunzătoare legislației naționale şi europene 

 va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la 

stoparea fenomenului de depopulare  

 va contribui la creşterea calității învățământului şi la absolvenți mai bine pregătiți 

pentru piața muncii 

 va contribui la creşterea atractivității zonei şi la păstrarea unor valori imateriale 

importante atat pentru minoritățile etnice cât şi pentru întreg teritoriul. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE:  

 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000  

 R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis. 

 R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului R (UE) 

nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013 R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013   

Legislație Națională:  

 Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum 

și durata de școlarizare;  

 Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea creşelor; Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației. 
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4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcți 

- Unitățile administrativ teritoriale din teritoriul LEADER Tövishát;  

- Instituții publice şi private din teritoriul LEADER Tövishát 

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare din teritoriul LEADER Tövishát;  

- Unități de cult conform legislației în vigoare din teritoriul LEADER Tövishát. 

Beneficiari indirecți: 

- Populația din teritoriul LEADER Tövishát inclusiv persoane cu risc de excluziune socială 

şi minorități etnice inclusiv cetățeni de etnie romă 

- Beneficiari ai tuturor măsurilor finanțate prin SDL LEADER Tövishát ce vor beneficia de 

infrastructura îmbunătățită 
 

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv . 

Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului 

de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 

1305/2013 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Tipuri de operațiuni eligibile: 

Investiții în infrastructura rurală/urbană 

 Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; 

 amenajare spații cu facilități  pentru recreere şi socializare (defrișarea vegetației 

existente, dar nu în exces; modelarea terenului; plantarea/gazonarea suprafețelor, 

inclusiv plantare arbori) dotarea cu mobilier, amenajare zone speciale pentru sport; 

 Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, 

grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intreținere/vestiare, scene; 

 dotare mobilier urban/rural (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare 

biciclete, împrejmuire etc); 

 dotarea cu utilaje pentru lucrări de  întreținere şi gospodărire comunală 

Investiții în clădiri de interes public 

 Modernizarea creşelor, gradinitelor şi scolilor 

 Modernizarea cladirilor cu destinație pentru servicii medicale 

 Restaurarea, consolidarea, protecția şi  conservarea lăcaşelor de cult 

 Construirea şi/sau modernizarea de capele mortuare 

 Dotări interioare (instalații, echipamente şi dotări pentru asigurarea condițiilor legale 
de funcționare) 

 Restaurarea, consolidarea, protecția şi conservarea monumentelor istorice; 

Investiții în infrastructură pentru aşezăminte culturale de împortanță locală 

- Amenajarea de case a produselor tradiționale,  muzee ale satului  

- Dotări pentru expunerea şi protecția patrimoniului cultural mobil şi imobil; 
- Achiziția de instrumente muzicale, costume populare, obiecte de artă populară şi 

exponate pentru muzeu 

Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin 

utilizarea de surse neconvenţionale  ca şi componentă secundară în cadrul unui 

proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 
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Tipuri de operațiuni neeligibile:  

- Achiziția de mijloace de transport persoane 

- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;  

- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;  

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiții; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute 

prin măsură;  

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General 

 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER Tövishát;  

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată. 
 

8. Criterii de selecţie 

Principii în ceea ce privește stabilirea de criterii de selecție  

- Principiul prioritizării investițiilor care deservesc populația din unități administrative 

teritoriale cu indice de dezvoltare locală IDUL sub 55 

- Principiul gradului de deservire a populației, inclusiv potențialul turistic al localității 

rurale 

- Principiul prioritizării investițiilor  destinate serviciilor publice medicale şi de 

învătământ 

- Principiul prioritizării proiectelor care includ ca investiție secundară producerea de 

energie din surse neconvențională destinată consumului propriu.  

- Principiul prioritizării investițiilor care deservesc proiecte realizate prin măsurile M6.2 

şi M6.4 din  SDL LEADER Tövishát 
 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei  măsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri și nu va depăși:  56.702.15 euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de max. 80% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri 

sau persoane fizice autorizate/societăți comerciale.  

10. Indicatori de monitorizare 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 40.381 locuitori 

 

  


